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• 	Regional: Southern Association of
Colleges & Schools (SACS)
(Associação Regional de
Faculdades e Escolas do Sul)
• Faculdade de Direito: American Bar
Association (ABA) (Ordem dos
Advogados dos Estados Unidos)
• Membro da Association of Law
Schools (Associação das Escolas
de Direito dos Estados Unidos)

Nossa Missão

Matrículas:

A St. Thomas é uma universidade católica com vasta riqueza cultural e diversidade
internacional e tem um compromisso com o sucesso acadêmico e profissional de seus
estudantes que se tornam líderes éticos em nossa comunidade global.

Programas acadêmicos:

Nossa Visão
A St. Thomas se fundamenta na posição de universidade católica líder no sudeste dos
Estados Unidos, desenvolvendo, através de programas acadêmicos, líderes globais
reconhecidos nas áreas de ministério pastoral, ciências, negócios e justiça e servirá
como um recurso modelo que prepara seus estudantes para se engajarem nos âmbitos
dos negócios, legal, social e do universo científico na comunidade global.

Valores Essenciais
Identidade católica
Diversidade global
Sucesso estudantil
Desenvolvimento de liderança

• 5.250 estudantes
• Razão estudante/professor - 14:1
•
•
•
•

32 programas universitários
17 programas de pós-graduação
2 programas de doutorado
Programas certificados
graduação e pós-graduação
• Faculdade de Direito:
- Doutorado em Ciências Jurídicas
		 (JD - Juris Doctor)
- 2 Mestrados (MS)
- 1 Doutorado
- 5 JD/MS combinados

N

os últimos 50 anos, a St. Thomas University vem
desenvolvendo líderes. Sendo a única universidade
católica particular, sediada na Flórida, afiliada à Arquidiocese
de Miami, é reconhecida internacionalmente por oferecer
especializações acadêmicas exclusivas nas áreas de justiça,
direito internacional, ministério pastoral e ciências. De
empreendedorismo global e pesquisa científica durante a
graduação até estudos religiosos sagrados, Direitos
Humanos e Interculturalidade e uma faculdade de artes
liberais que inclui um programa de estudos na Espanha
(Study-in-Spain) e estágios nas Nações Unidas, a St.
Thomas está preparada para erguer líderes que atinjam
seu pleno potencial nos próximos 50 anos. A vantagem
competitiva que vem ajudando a moldar sua distinta
reputação acadêmica está no prestigioso corpo docente
que proporciona atenção personalizada e desafia os
estudantes a desenvolverem padrões éticos, um espírito
servil e competências analíticas. A razão estudante/
professor de 14:1 permite que líderes futuros se sobressaiam através da análise crítica e melhores práticas de
negócios. Hoje, a St. Thomas abriga:

Acessível
Personalizado
Transformativo

B iscayne College
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Direito
Faculdade de Estudos de Liderança
Faculdade de Ciências, Tecnologia
e Gestão de Engenharia
• Faculdade de Teologia e Ministério Pastoral

•
•
•
•
•

Os planos futuros da St. Thomas terão um impacto duradouro
nos estudantes por muitas gerações. Sejam provenientes dos
Estados Unidos, América Latina, Bacia do Caribe, Europa, Ásia
ou África, os estudantes vivenciam um laboratório para a vida
toda que fortalecerá valores éticos e liderança e produzirá
mudanças positivas em suas regiões de origem.

Líder é o indivíduo com um sonho
				
e o desejo de torná-lo realidade
Estudos de graduação

O

DISCIPLINAS
•
•
•
•
•
•
•

Justiça Criminal
Inglês
História
Serviços Sociais
Liderança Global
Estudos Liberais
Ciências Políticas

Biscayne College oferece cursos de
Bacharelado em Psicologia, Justiça
Criminal, Inglês (com estudos em Literatura e
Redação Profissional), História, Estudos Liberais
/Liderança Global e Filosofia e Ciências Políticas.
O Programa de Estudos Avançados oferece uma
alternativa atraente e intensiva para estudantes
que queiram aprimorar sua experiência universitária. Oferece ainda um visível histórico de
sucessos que será de grande valia no momento
de se procurar emprego ou aplicar para um
programa de pós-graduação. O Departamento de Inglês e Humanidades se esforça para
atingir os mais altos objetivos de educação em
artes liberais através de um currículo variado
de composição, literatura, línguas e estudos
interdisciplinares. Os estudantes que buscam
um entendimento mais amplo das questões
mundiais talvez se interessem pelo versátil Programa de Liderança Global e Filosofia, que se faz
possível através da exclusiva colaboração com o
Pax Romana, Movimento Católico Internacional
para Assuntos Intelectuais e Sociais. O programa inclui oportunidades para estágios de verão
com o Banco Mundial na cidade de Nova Iorque
e em Washington, D.C.; com as Nações Unidas
em Paris, Madri e Genebra; no Vaticano, e com
grupos advocacia social em Santiago do Chile e
Santo Domingo. Há ainda o exclusivo Programa
de Verão na Espanha para Estudos no Estrangeiro, administrado em conjunto com a univer-

sidade de renome da Espanha, Colegio Real
María Cristina em El Escorial. Os estudantes que
pretendem seguir carreira em manutenção da
ordem pública, serviços jurídicos ou correcionais
podem se especializar em Justiça Criminal. O
grau inclui um conjunto de cursos relevantes
em criminologia, delinquência e criminalidade e
é um preparativo para funções administrativas
em organização policial, gestão de recursos
humanos, planejamento e orçamento.

Estudos de pós-graduação

Os programas de pós-graduação são oferecidos
em Ciências Sociais e Aconselhamento a profissionais motivados e bem encaminhados para
que se tornem líderes. As classes podem ser em
tempo integral ou meio período de forma que os
estudantes possam manter sua vida profissional.
Os Mestrados de Ciências incluem Orientação
e Terapia de Família e Aconselhamento de
Saúde Mental. O Biscayne College oferece aos
estudantes treinamento em liderança através
da participação em programas internacionais
e interdisciplinares. O Mestrado em Orientação
e Aconselhamento foi desenvolvido para
preparar os estudantes para trabalho na área
de orientação e aconselhamento em escolas
públicas e particulares e para desenvolver suas
aptidões de liderança para seus clientes, bem
como a profissão de orientador. O Mestrado em
Aconselhamento de Saúde Mental oferece aos
estudantes os conceitos e competências clínicas

iniciais exigidas para a gestão efetiva de
mudanças tanto intrapessoais como interpessoais. Talvez inclua uma especialização em
estudos da infância e adolescência.
Além disso, o Mestrado em Terapia de Casais
e Família foi desenvolvido, visando oferecer um
entendimento conceitual abrangente tanto dos
padrões de relacionamento familiares saudáveis
quanto disfuncionais dentro de um contexto
multicultural. O Biscayne College oferece ainda
um programa que combina o J.D. (Juris Doctor) e
o Mestrado de Ciências em Aconselhamento de
Família e Casais. Esse programa está disponível
somente a estudantes que foram admitidos pela
Faculdade de Direito da St. Thomas University
e mantêm um progresso satisfatório em seus
estudos de direito.

Bem-vindos ao Biscayne
College de Artes Liberais
e Ciências Sociais,
onde se encontram os
Departamentos de
Inglês e Humanidades;
História, Filosofia e
Estudos Globais;
Ciências Sociais e
Aconselhamento e o
Programa de Estudos
Avançados da
St. Thomas University.

St. Thomas University | Biscayne College
Telefone: 305.628.6546 | e-mail: biscayne@stu.edu

Administração de Empresas:
Pós-graduação

Fornecendo um equilíbrio entre os aspectos
quantitativo e qualitativo da área de gestão, o
programa de Mestrado em Administração de
Empresas prepara os estudantes para o ambiente
empresarial competitivo através de conceitos fundamentais de negócios e sua aplicação no mundo
real. Como esse programa é relevante em todas as
indústrias e setores, é valioso, independentemente, da carreira escolhida após a pós-graduação. Os
estudantes selecionam entre as duas opções do
Mestrado em Administração de Empresas - MBA
geral - ou um MBA com preparação intensiva em
uma das seguintes cinco áreas:

A Conexão Global do Empreendedor

A

Faculdade de Ciências Comerciais da
St. Thomas University tem o compromisso de educar os líderes globais de amanhã,
preparando os estudantes para as realidades
do mercado global que estão em constante
evolução. Um currículo focado e um ambiente
de aprendizado interativo proporcionam aos
estudantes uma relevância do mundo real que
podem aplicar assim que se formam.

Administração de Empresas:
Graduação

DISCIPLINAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidade
Administração de Empresas
Finanças
Ciências Econômicas
Gestão de
Recursos Humanos
Comércio Internacional
Marketing
Gestão de Sistemas
de Informação
Administração Esportiva
Gestão de Serviços
Turísticos e Hoteleiros

O currículo de graduação da área de negócios abarca uma perspectiva global com um
aprendizado prático e real. O tradicional
programa de Bacharelado em Administração
de Empresas oferece um alicerce sólido em
conceitos e práticas fundamentais de negócios e um conhecimento mais profundo em
uma das seguintes áreas de especialização
em negócios:
•
•
•
•
•

Contabilidade, Finanças
Comércio Internacional
Gestão
Administração Esportiva
Turismo e Hospitalidade

O Bacharelado em Ciências Comerciais oferece especialização em três áreas:
• Comércio
• Comércio General
• Turismo e Hospitalidade

•
•
•
•
•

Contabilidade
Gestão Geral
Comércio Internacional
Administração Esportiva
Gestão de Recursos Humanos

Economia

J. Antonio Villamil, economista de renome e Reitor
da Faculdade de Ciências Comerciais, apresenta
o novo programa de Bacharelado em Ciências
Econômicas. O programa oferece aos estudantes
uma base em pensamento crítico e habilidades
analíticas que se aplicam ao ambiente empresarial
em transformação. Ao se matricularem em um dos
poucos programas do tipo no país, os estudantes
perceberão que a área de economia proporcionará
uma carreira flexível e opções de instituições de
pós-graduação.

Programa de
Administração Esportiva

Em 1973, a St. Thomas University foi a pioneira do
programa de gestão do esporte. Desenvolvido por um
grupo conhecido nacionalmente de executivos na área
de esportes, o programa de Administração Esportiva
da St. Thomas combina cursos de artes liberais,
negócios e esportes em um currículo que prepara os
diplomados para posições de gerenciamento.
O programa tem o compromisso de estabelecer
relações com líderes da indústria para fortalecer
todas as áreas de programas educacionais. A área
do Sul da Flórida expõe os estudantes a profissionais da indústria que desempenham o papel de
palestrantes convidados e professores adjuntos,
elevando assim sua base de articulação. Os estudantes serão preparados para assumir funções de
liderança, operações de eventos, marketing, gestão
e comunicação à medida que cada uma se aplica à
indústria de esportes.

Opções de programas:
• Bacharelado em Administração de Empresas com especialização
em Administração Esportiva
• Bacharelado em Administração Esportiva
• Mestrado em Administração de Empresas com especialização
em Administração Esportiva
• Mestrado em Ciências com especialização em Administração Esportiva

Comércio Internacional

Com o estreitamento da interconectividade entre as economias globais, as organizações demandam líderes globais que entendem de gestão em ambientes
socioculturais e políticos. Os profissionais de negócios que entendem o papel
do governo nas relações internacionais e comércio global terão uma clara vantagem nesses ambientes. O que o programa Comércio Internacional oferece
possibilita ao estudante pensar globalmente e desenvolver o entendimento do
mercado internacional.
• Bacharelado em Administração de Empresas com especialização
em Comércio Internacional
• Mestrado em Administração de Empresas com especialização
em Comércio Internacional
• Mestrado em Comércio Internacional
• Mestrado em Ciência da Gestão com especialização
em Comércio Internacional

Contabilidade

Assim como a área de negócios em geral, a profissão de contabilidade está
passando por mudanças rápidas como resultado da evolução da tecnologia e
de uma economia global em constante movimento. Nossos programas de contabilidade são estruturados para posicionar os estudantes, rumo ao avanço na
carreira, nos níveis mais altos de gestão e contabilidade profissional. Oferecemos os seguintes programas em Contabilidade:

• Bacharelado em Administração de Empresas com
especialização em Contabilidade  
• Mestrado em Administração de Empresas com
especialização em Contabilidade
• Mestrado em Contabilidade

Gestão

Os profissionais que trabalham e querem avançar em suas
carreiras podem se beneficiar do programa de Gestão, com
base em habilidades de liderança que adquiriram e na
imersão em um currículo estruturado em princípios de
gestão mais avançados. Também aprendem sobre outras
áreas importantes de gestão, tais como gerenciamento,
finanças, sistemas de informação e assuntos legais.
• Mestrado em Ciência da Gestão com especialização
em Gestão Geral
• Mestrado em Ciência da Gestão com especialização
em Gestão de Recursos Humanos
• Mestrado em Ciência da Gestão com especialização
em Gestão Judicial
• Mestrado em Ciência da Gestão com especialização
em Gestão Pública
Outra vantagem competitiva é sua localização no Sul da Flórida.
Estudantes da área de negócios têm a chance de imergir em um
ambiente verdadeiramente global. Um centro de comércio internacional que abarca cerca de 1.200 firmas multinacionais.

Ética e liderança são a chave do sucesso

St. Thomas University | Faculdade de Ciências Comerciais
Telefone: 305.628.6674 | e-mail: business@stu.edu

School of Law

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Doutorado em Ciências Jurídicas
J.D. - Juris Doctor)
• Mestrado em Sustentabilidade Ambiental
• Mestrado em Direitos Humanos e Interculturalidade
• Doutorado em Ciências Jurídicas com especialização em Direitos Humanos e Interculturalidade

PROGRAMAS COMBINADOS DE
DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
(J.D.) / MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS
• Mestrado em Administração de Empresas
(MBA) em Contabilidade
• Mestrado em Administração de Empresas
(MBA) em Comércio Internacional
• Mestrado em Administração de Empresas
(MBA) em Administração Esportiva

PROGRAMAS COMBINADOS DOUTORADO
EM CIÊNCIAS JURÍDICAS (J.D.)/MESTRADO
EM CIÊNCIAS (M.S.)

•	Mestrado em Ciências em Terapia de
Casais e Família
• Mestrado em Administração Esportiva

Líderes contam com coragem
				 e compaixão para fazer a diferença

A

Faculdade de Direito da St. Thomas University oferece uma excelente educação
na área legal com ênfase na ética, justiça social,
direitos humanos e serviço público. A edição
de 2013 da Princeton Review das 168 melhores
escolhas de direito (Best 168 Law Schools)
classifica a St. Thomas como a quinta do país
pela melhor atmosfera para estudantes oriundos
de minorias. Seu corpo docente é composto de
advogados experientes, que são líderes estudiosos, e excelentes professores. Localizada

na comunidade de direito de Miami, Flórida, a
St. Thomas Law oferece:
• Bolsas por mérito generoso
• Plenas oportunidades para estágios,
incluindo programas de estágio no Supremo
Tribunal da Flórida e nas Nações Unidas
• Programas de Mestrado em Direito (LL.M.)
e Doutorado em Ciências Jurídicas (J.S.D.)
com especialização em Direitos Humanos
e Interculturalidade
• Programa de Mestrado em Direito (LL.M.)
com especialidade em Sustentabilidade
Ambiental
• Inovadores programas conjuntos, incluindo
o Doutorado em Ciências Jurídicas (J.D.)
e o Mestrado em Administração de Empresas (MBA) ou Mestrado em Ciências (M.S.)
em Administração Esportiva, Doutorado em
Ciências Jurídicas (J.D.) e Mestrado em
Ciências (M.S.) com especialização Terapia
de Casais e Família e Doutorado em Ciências
Jurídicas (J.D.) com Mestrado em Administração de Empresas (MBA) em Comércio
Internacional ou Contabilidade

• Programas certificados em Direitos Humanos
e Interculturalidade e Direito Tributário
• Equipes de audiência e argumentação oral
para tribunal de apelação que ganham
competições a nível estadual e nacional
• Comunidade de Faculdade de Direito
reconhecida por seu coleguismo
• Programas pro bono, permitindo aos
estudantes adquirirem experiência legal
servindo comunidades sub-representadas no
Sul da Flórida
• A oportunidade para estudar fora através do
inovador programa Verão na Espanha
da Faculdade de Direito
A St. Thomas Law está plenamente acreditada pela Ordem dos Advogados dos Estados
Unidos e é membro da Associação das
Escolas de Direito dos Estados Unidos. Como
Faculdade de Direito católica, a Faculdade
de Direito da St. Thomas University foca em
valores e ética através do ensino de direito.

St. Thomas University | Faculdade de Direito
Telefone: 305.623.2310 | e-mail: admitme@stu.edu

Liderança do Século XXI —

Comunicadores, produtores de multimídia, âncoras de
telejornal, educadores e gestores do setor público de alto nível

L

íderes transformam nosso mundo através da comunicação e educando outros.
A Faculdade de Estudos de Liderança da St.
Thomas desenvolve as habilidades dos estudantes para liderarem nas arenas das artes
de comunicação e mídia, gestão e administração da educação, e liderança
organizacional nos setores público e privado.

School of
Leadership Studies

PROGRAMAS DE
GRADUAÇÃO
Bacharelado em Artes
com especialização em:
• Artes da Comunicação
• Ensino Fundamental
• Liderança Organizacional
• Gestão da Informação
e Registros da Área
de Saúde
Bacharelado em Ciências
com especialização em:
• Ciência para a Gestão
de Incêndios

Com base na premissa de que liderança se
aprende, o corpo docente da faculdade se dedica a garantir que os estudantes vivenciem
um treinamento prático bem como o desenvolvimento das habilidades do pensamento
crítico que são necessários para o sucesso de
líderes. O corpo docente e o staff estão disponíveis para sessões de treinamento de líderes
e seminários o ano todo. Inúmeros âncoras de
televisão, executivos de mídia, administradores de sistemas escolares e profissionais do
serviço público devem o sucesso da carreira
à paixão, dedicação, ética e ao compromisso
com os quais a faculdade espera que os graduados deixem a St. Thomas University.

Instituto de Educação

Os programas de graduação e incentivos do
Instituto de Educação atendem às necessidades da sociedade contemporânea com ênfase
na preparação de professores nas áreas
críticas. Além disso, os cursos de ênfase na

educação do programa de graduação oferecem a opção de se obter os certificados de
ESOL (Inglês como segundo idioma) e Leitura
da Flórida. Esses programas foram desenvolvidos com a devida flexibilidade para integrar
as necessidades da família e do trabalho
com um sólido programa acadêmico.
Os programas de graduação e incentivos
atendem às necessidades de desenvolvimento
profissional dos professores hoje e administradores de escolas no futuro. Os programas
de mestrado são oferecidos em Leitura,
Liderança Educacional, Educação Especial,
TESOL (Ensino do inglês para quem fala
outro idioma) e Ensino Fundamental. Esses
programas vinculam as melhores pesquisas
contemporâneas com a experiência prática do
ambiente escolar através do corpo docente
em tempo integral do instituto juntamente
com o de meio período, provenientes das
diversas e vibrantes das escolas de ensino
fundamental e médio. Para quem procura treinamentos mais avançados, o Especialização
em Educação (Ed.S.) em Currículo e Instrução
foca no desenvolvimento de habilidades nas
soluções de problemas e suas aplicações
na sala de aula ou no ambiente escolar. Em
todos os problemas, o instituto está desenvolvendo líderes educacionais para a sala de
aula, a escola e a comunidade. Esse compro-

misso com a liderança torna esses programas
a escolha ideal para indivíduos com paixão
pelo ensino e aprendizado.

Instituto de Comunicação,
Entretenimento e Mídia

Os estudantes do Instituto de Comunicação,
Entretenimento e Mídia estão qualificados
para desempenhar um leque de posições
de liderança no universo das artes e mídia.
As oportunidades na área de mídia visual
incluem videogame, arte e crítica cinematográfica. Na mídia tradicional, há inúmeras
oportunidades de carreira tais como rádio e
televisão para estudantes que procuram carreiras “no ar”, bem como aqueles que queiram trabalhar nos bastidores, em produção,
além das comunicações corporativas, eventos
sociais e mídia eletrônica.
O Mestrado em Artes com especialização em
Gestão da Arte da Comunicação é um diploma
exclusivo de pós-graduação do instituto. Oferece ao graduado princípios de comunicação
como se aplicam aos aspectos culturais e de
negócios da gestão de galerias de arte, museus e eventos. Os cursos de especialização
incluem Ciências Econômicas da Arte, Gestão
Financeira, Gestão de Eventos e aspectos
legais de Gestão da Arte. É possível concluir o
curso em aproximadamente 18 meses.

Instituto de
Estudos Profissionais

Focado em estudantes adultos, oferece três
bacharelados e um programa Master, atende
às necessidades do eterno estudante que
também trabalha. Os programas estão dirigidos principalmente a gerentes, executivos e
outros profissionais que trabalham nas áreas
de negócios, indústria, trabalho, governamental, sem fins lucrativos e ocupacional. Os
estudantes aprenderão a abordar problemas
relacionados ao local de trabalho em um ambiente centrado na informação e tecnologia.

Liderança aprende-se
A principal missão do instituto é estender
o acesso a oportunidades educacionais
pós-secundárias para os estudantes adultos
atípicos, ou seja, que trabalham e estudam,
com ênfase especial nas necessidades de
avanço da educação da força de trabalho
profissional. O instituto atende a essas
necessidades através da inovadora instrução
on-line, com uma variedade de formatos
de entrega e opções de agendamento. Os
programas incluem o Bacharelado em Artes
(B.A.) com especialização em Liderança Organizacional, Bacharelado em Ciências (B.S.)
para Gestão de Incêndios e o Mestrado em
Estudos Profissionais com especialização em
Gestão Executiva. Todos os programas são
oferecidos em formatos interativos on-line.

PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrado em Ciências
com especialização em:
• Leitura
• Liderança Educacional
• Educação Especial
• TESOL (Ensino do inglês para 		
quem fala outro idioma)
• Ensino Fundamental
Mestrado em Artes
da Comunicação com
duas especializações:
• Gestão da Arte
• Mídia Eletrônica
Mestrados em Estudos
Profissionais com
especialização em
• Gestão Executiva
Doutorado em Educação
• Doutorado em Educação 		
(Ed.D.), Liderança e Gestão

St. Thomas University | FACULDADE DE ESTUDOS DE LIDERANÇA
Telefone: 305.474.6970 | e-mail: leadership@stu.edu

Pensamos para Frente:

Pesquisa Prática de Graduação

A
School of Science,
Technology &
Engineering Management

Perceba seu
potencial para
pesquisas
• Conduza sua própria
pesquisa em um
laboratório moderno
• Trabalhe com um
mentor do corpo docente
• Treine e melhore suas
habilidades de pesquisa
• Assista a reuniões e
conferências científicas
• Prepare-se para os
exames de admissão
à escola de pós-graduação
• Interação com estudantes
de pós-graduação e
cientistas de seu campo

Faculdade de Ciências, Tecnologia e
Gestão de Engenharia ocupa o moderno
edifício Carnival Cruise Lines de Ciência e
Tecnologia em uma área de 2.320 m2. A
faculdade ensina métodos de ciências,
matemática e engenharia a nossos futuros
líderes em ciências, engajando-os em
laboratórios de pesquisa e em uma estreita
relação de mentoreamento e treinamento
entre estudante e professor.
Abordando a falta de futuros cientistas e
enfermeiros no país, a faculdade oferece
programas diversos de estudo no campo das
ciências e prepara para carreiras em profissões
da área médica. A faculdade tem o compromisso de oferecer a estudantes do programa de
graduação o padrão educacional mais elevado,
excelentes experiências na sala de aula e em
laboratório, e oportunidades de engajamento
em pesquisas modernas e atualizadas juntamente com os professores. Todos os membros
do corpo docente têm doutorado e desenvolvem
pesquisa e outras atividades de estudo.

O Departamento de Ciências
Naturais, Matemática e Ciência
da Computação oferece programas

de graduação tradicionais nas áreas de saúde,
vida, física e ciência da computação. A ênfase
está na pesquisa prática, na experiência em
laboratório durante a preparação para as escolas profissionais e de pós-graduação bem como
na preparação para posições profissionais em
engenharia e indústrias de alta tecnologia.

O Instituto para Aplicações
da Computação e Gestão de
Engenharia está criando programas

para que profissionais, cientistas e engenheiros
avancem em suas carreiras em posições de
liderança executiva que exigem deliberações
estratégicas, habilidades interdisciplinares
e a capacidade de gestão de recursos. Esses
programas focam na interdependência da
tecnologia e do gerenciamento como o
alicerce para preparar nossos estudantes
para se tornarem líderes técnicos em
organizações de negócios.

St. Thomas University /
Universidade de Miami
Programa de Enfermagem
Combinado

A Flórida sofre com uma crítica falta de
enfermeiros. Estima-se que até 2020,
haverá a necessidade de 52.000 enfermeiros
adicionais neste estado. Para agravar o dilema,
cerca de um terço de todos os enfermeiros
da Flórida se aposentarão nos próximos 6-8
anos. À medida que os enfermeiros assumem
um papel mais amplo e ativo nos serviços de
cuidado à saúde, durante a próxima década,
será necessário um bacharelado.
A St. Thomas University e a Universidade de
Miami são reconhecidas por sua qualidade e
história de produzir líderes bem preparados.
O programa de enfermagem (Nursing Program)
em conjunto é uma combinação exclusiva entre
duas universidades particulares servindo às

necessidades acadêmicas e financeiras dos estudantes. Desde o
primeiro dia na St. Thomas University, os estudantes obtêm
experiência prática em laboratórios computadorizados, incluindo
um conjunto de simulação virtual que permite aos alunos estudarem
cenários de pacientes enquanto se preparam para os estudos na UM.
Os estudantes interagem com o corpo docente de ambas universidades
e têm a oportunidade de visitar as novas instalações de enfermagem
da University of Miami - o Centro para Estudos de Enfermagem M.
Christine Schwartz, um dos primeiros centros de simulação de alta
fidelidade do país. Aqui, os estudantes assistem a aulas durante os 3o
e 4o anos e vivenciam uma variedade de cenários clínicos tais como o
Centro Médico Jackson Memorial, Departamento de Saúde do Município de Miami-Dade e outros hospitais da área.

PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciências com
especialização em:
• Biologia
• Química
• Matemática
• Programa de Engenharia (oferecido com
a Universidade Internacional da Flórida)
• Programa de Enfermagem (oferecido
com a Universidade de Miami)

Como no caso de outras disciplinas, existem bolsas acadêmicas,
assistência financeira dos governos federal e estadual e outros
programas de assistência financeira através do extraordinário
programa STU Fellows. Estudantes fora de série têm a chance de
se qualificar para o programa Nursing Fellows que cobre o custo do
curso na St. Thomas University, incluindo as taxas de laboratório e
um voucher para os livros de cada ano de até US$ 1.400. Essas
concessões são possíveis através de doações da North Dade
Medical Foundation e da Blue Cross/Blue Shield of Flórida.

Líderes são os que fazem as
descobertas que constroem nosso futuro
OPÇÕES DE ESPECIALIZAÇÃO
• E specialização em Pesquisas em Ciências Biológicas  —
para estudantes do programa de Biologia
• Especialização em Ciências Forenses —
para estudantes dos programas de Biologia ou Química
• Especialização em Estudos Pré-Profissionais:
Esta especialização está disponível a estudantes do
programa de Biologia que procuram carreiras em medicina,
odontologia, podiatria, farmácia, optometria, quiroprática
ou medicina veterinária. Dependendo de suas aspirações
profissionais e em consulta com o corpo docente e seus
respectivos conselheiros, esses estudantes recebem os
cursos necessários para atender aos requisitos
pré-profissionais, incluindo uma educação baseada
em ciências, oportunidades de pesquisa e experiência
prática no campo escolhido.

St. Thomas University
Faculdade de Ciências,
Tecnologia e Gestão de Engenharia
Telefone: 305.474.6971 | e-mail: science@stu.edu

Fé e valores humanos:

Fundamentos de uma liderança efetiva

A
School of Theology
& Ministry

PROGRAMAS
DE GRADUAÇÃO
Bacharelado em Artes em
• Estudos Religiosos
• Programa para completar
o Bacharelado em Artes
On-line com especialização
em Estudos Religiosos

PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

 estrado em Artes em
M
• Ministério Pastoral
• Mestrado em Teologia
Doutorado (Ph.D.) em
• Teología Prática

faculdade oferece os seguintes programas:
Bacharelado em Artes em Estudos Religiosos, Mestrado em Artes em Ministério Pastoral,
Mestrado em Teologia e Doutorado em Teologia
Prática. Além disso, oferece Programas certificados
em Estudos Bíblicos, Espiritualidade e Perda e Cura.

O corpo discente é internacional e pratica religiões
diversas. Batistas e católicos, episcopal metodista
africana e pentecostais, presbiterianos e membros
da Igreja da Comunidade Metropolitana se unem
para examinar experiências e tradições em comum.
O objetivo é o mesmo para todos: adquirir as competências, o conhecimento e os valores necessários
para se tornarem líderes regionais e globais que
transformarão o mundo.

Além de nossos programas, a Faculdade de Teologia e Ministério
Pastoral oferece diversos Programas certificados e abriga o Centro
para Paz e Justiça bem como o Instituto Ecumênico.
Entre as características exclusivas da faculdade estão:
• Somos a única universidade católica com um programa de
doutorado (PhD) em Teologia Prática.
• Contamos com professores dedicados que oferecem uma
atenção profissional e personalizada a um estudante de cada vez.
• Temos um novo programa MDiv que oferece uma excelente
oportunidade para profissionais de educação e formação
ministerial em um ambiente que valoriza verdadeiramente a
diversidade étnica e religiosa.

• Oferecemos uma especialização em Estudos Religiosos em
formato on-line misto.
• Oferecemos àqueles com 60 créditos, ou seja com um grau
de Associado em Artes (AA), a oportunidade de completar
o Bacharelado em Artes (BA) em Estudos Religiosos
completamente on-line.
Estudios Religiosos

Série de Estudos Bíblicos Católicos:

Palestrantes focam no que nos une e não no que nos separa

PROGRAMAS
CERTIFICADOS
OFERECIDOS:
• Perda e Cura
• Companheirismo Espiritual
• Estudos Bíblicos

St. Thomas University
Faculdade de Teologia e Ministério Pastoral
Telefone: 305.474.6973 | e-mail: theology@stu.edu

Matrículas na STU

N

a St. Thomas University, acreditamos que a educação é mais
do que simplesmente obter um grau – é uma experiência que
toca todos os aspectos da vida. Procuramos desenvolver não somente
a mente, mas também a pessoa como um todo. Nosso corpo docente
e funcionários se esforçam para fornecer a cada estudante a oportunidade de crescer intelectual, emocional e moralmente. Estamos
preocupados com nossas metas e dedicados ao seu sucesso.

Critérios de Admissão

Todos os candidatos devem fornecer à secretaria de admissão os
seguintes documentos:
1. Histórico escolar do ensino médio ou da universidade/faculdade 		
(se for aplicável);
2. Diploma do ensino médio ou equivalente;
3. Resultado do SAT (Exame de aptidão acadêmica) ou ACT
(Exame padronizado de admissão ao ensino superior);
4. Uma carta de recomendação;
5. Dissertação pessoal/declaração de 500 palavras.
As aplicações serão analisadas de forma contínua; recomenda-se aos estudantes aplicarem com antecedência.

O prazo de prioridade para o segundo semestre é 1o de maio e para
o primeiro semestre é 1o de novembro. Se estiver aplicando como
estudante estrangeiro, talvez precise fazer o exame TOEFL (Exame
de inglês como língua estrangeira). Além disso, você deve fornecer
um certificado financeiro e uma carta de seu patrocinador, demonstrando ter a capacidade de custear seus estudos enquanto estiver nos
Estados Unidos. Isso será usado para preparar seus documentos do
formulário I-20.

Entre em contato com a equipe de admissão
para agendar uma visita ao campus. Venha
nos conhecer. Converse com nossos estudantes.
Participe de uma aula. Assista a um evento atlético.
Bata um papo com os reitores e o corpo docente
em suas áreas de interesse. Nossos funcionários
de admissão estão disponíveis para auxiliar no
processo de aplicação. Estamos aqui para facilitar
a experiência. Por favor, entre em contato conosco
pelo telefone 305-628-6546 ou 800-367-9010 e via
e-mail signup@stu.edu para que possamos responder às suas perguntas e dar início a uma carreira.

Financiando sua Educação

A

través de diversas bolsas e concessões, a St. Thomas oferece uma
educação particular por um custo extremamente acessível. Oferecemos
um programa de recursos de assistência financeira para atender aos seus custos
com educação. Nossos pacotes de assistência financeira para os estudantes
da St. Thomas University consistem em uma combinação de bolsas de estudo,
concessões, empréstimos e oportunidades de emprego.
• Bolsas de estudo por mérito institucional de até US$ 16.500 por
ano acadêmico
• Bolsas de estudo doadas adicionais disponíveis para os estudantes
que qualifiquem
• Alunos que estudam e trabalham podem trabalhar até 20 horas
por semana se estiverem matriculados em tempo integral.
• 87% dos estudantes recebem algum tipo de assistência financeira.
• Cada pacote pode consistir em financiamento de um ou mais programas
e podem variar, dependendo da necessidade comprovada e/ou mérito.

O primeiro passo para atender a seus custos educacionais é submeter uma aplicação gratuita - a Free Application for Federal Student
Aid (FASFA - Aplicação gratuita para obtenção de ajuda econômica federal para estudantes). Se ainda não o fez, você pode preencher
a FAFSA on-line no www.fafsa.gov. O Federal School Code (Código Escolar Federal) da St. Thomas University é 001468.

A Experiência na St. Thomas University
A Vida do Estudante
da St. Thomas University

E

speramos que o tempo que passe na St. Thomas seja emocionante. Um tempo em que você estará exposto à convivência com pessoas, ideias e culturas diferentes tanto dentro como ao
redor da universidade. Situada entre Miami e Fort Lauderdale, a St.
Thomas está bem localizada para a exploração do Sul da Flórida e
sua diversidade. Incentivamos você a participar da exclusividade
cultural e ecológica da área à medida que se prepara para uma vida
de liderança pessoal e profissional independentemente para onde a
estrada siga após a St. Thomas.
A St. Thomas University abriga estudantes internacionais de
mais de 65 países. Estudantes locais, nacionais e estrangeiros
compreendem uma população exclusiva que oferece insights
globais e nacionais, proporcionando uma experiência de campus
verdadeiramente enriquecedora e emocionante. Os estudantes se
divertem no transcurso dos estudos com projetos de serviços comunitários vibrantes em toda a Flórida, oportunidades de estudo
em todo o mundo e uma variedade de atividades sociais.

Diversa
Energizante
Inspiradora
A Vida do Residente

Os estudantes que optam por viver em nosso alojamento estudantil
desenvolvem as relações, aptidões para a vida e ferramentas de comunicação necessárias para garantir que se tornarão líderes independentes.
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado e foram recentemente
renovados. Estão mobiliados e incluem televisão a cabo, telefone e acesso
à internet de alta velocidade. Outras vantagens de morar no campus incluem
o fácil acesso às aulas, à biblioteca, grupos de estudo, eventos e nossas
instalações de recreação.

A Sede a Equipe dos Bobcats (linces)

O Centro para Liderança e Bem-estar Família Fernandez é a sede da equipe
dos Bobcats (linces). As instalações multiuso de 5.760 m2 atendem aos
estudantes da universidade e da comunidade, oferecendo um local para se
reunirem e se engajarem em atividades visando o enriquecimento do corpo,
mente e espírito. O centro é um núcleo de atividades estudantis que abriga
atividades atléticas e de saúde da universidade bem como o Centro de Mídia.

Enriquecendo o Corpo, a Mente, a Alma

MINISTÉRIO PASTORAL DO CAMPUS

O

objetivo do ministério pastoral do campus é percorrer a jornada
com os estudantes, corpo docente e funcionários administrativos
em seu contínuo crescimento e formação espiritual. A bela Capela de
Santo Antônio está no centro físico do campus bem como no âmago do
que uma universidade católica representa. É um lugar de beleza e descanso para estudantes de todas as tradições. A missa é rezada diariamente
na capela e uma comunidade vibrante se congrega para a missa de
domingo à noite. Retiros espirituais, serviços religiosos formais e informais, grupos que compartilham a fé e oportunidades de aprendizagem de
serviço são oferecidos através do ministério pastoral do campus.

CENTRO PARA PAZ E JUSTIÇA

O

Centro para Paz e Justiça ressalta a identidade católica da St.
Thomas fornecendo constantes oportunidades de engajamento
dos estudantes na aprendizagem de serviço. O trabalho do centro
ocorre em três contextos geográficos:
Localmente com residentes de áreas desprivilegiadas de Miami para
identificar e abordar as causas raízes da pobreza e violência;
Regionalmente, nos campos da Flórida Central: colaborando com organizações de trabalhadores rurais para defender a dignidade daqueles que
trazem comida a nossas mesas; e
Internacionalmente no Haiti: nos últimos cinco anos, em Port-de-Paix,
Haiti, o corpo docente e estudantes da St. Thomas vêm colaborando em
projetos econômicos de longo prazo para ajudar à região mais pobre do
hemisfério ocidental. O desenvolvimento Fair-Trade Coffee (comércio
justo do café), as iniciativas das mulheres artesãs e os projetos de

energia solar ambientalmente sustentável são apenas algumas das
formas como os estudantes da St. Thomas University manifestam sua
fé na vida e fazem do mundo um lugar melhor.
A St. Thomas University foi a ganhadora do prêmio de curta metragens
do Festival Internacional de Cinema de Miami, em 2010, na categoria
de Documentário Social realizado por Estudantes Universitários —
pelo documentário Blooming Hope — filmado no Haiti antes do
recente e devastador terremoto — que narra as missões sociais
da universidade no país.

Desenvolvendo Futuros
Líderes Esportivos

A

St. Thomas University é conhecida não
somente por “Desenvolver líderes para
a vida” em todas as buscas acadêmicas, mas
também nacionalmente por desenvolver
futuros líderes esportivos. Tendo um dos
primeiros programas acadêmicos em Administração Esportiva do país de graduação,
pós-graduação e direito, a St. Thomas é um
ícone na arena dos esportes.
O Centro para Liderança e Bem-estar Família
Fernandez promove excelência acadêmica e
atlética. Há apenas cinco milhas do estádio dos Dolphins, o Fernandez Center é um
complexo atlético que combina programas
acadêmicos em estudos de liderança com a
Administração Esportiva e atividades recreativas. Abriga ainda 14 esportes atléticos
colegiados. Inclui um ginásio que acomoda
1.800 pessoas sentadas para jogos de basquete e vôlei e outros 1.700 no chão para eventos
especiais. As instalações são usadas como
“laboratório de trabalho” do famoso programa
de Administração esportiva que oferece aos
estudantes a oportunidade de aprenderem a
operar instalações esportivas e empreendimentos de negócios. Seja nos E.U.A. ou em
terras estrangeiras, muitos pós-graduados em
Administração esportiva estão trabalhando
na administração de organizações esportivas

profissionais e colegiadas graças à experiência
adquirida na St. Thomas University.
Assim como o programa de Administração
esportiva, a St. Thomas é também conhecida
por seu atletismo colegiado competitivo. Nas
últimas duas décadas, a St. Thomas ganhou 45
campeonatos de conferência e compareceu a
42 torneios nacionais. O programa atlético gira
em torno dos cinco valores fundamentais do
Campeões de Caráter da NAIA - respeito, responsabilidade, integridade, espírito esportivo e
liderança servil.
O atletismo intercolegiado na St. Thomas
University oferece aos atletas-estudantes um
ambiente competitivo e diverso onde podem
se desafiar atlética e academicamente. O
Departamento de Atletismo tem como
prioridade o bem-estar mental, social, físico,
emocional, moral e espiritual dos estudantes,
prática que permite a eles florescer e atingir
seu pleno potencial.

O Futuro

A

St. Thomas University já se envolveu em novas iniciativas para
liderar os estudantes no caminho do mercado global do século
XXI. Estamos preparados para construir uma nova Faculdade de
Farmácia nas instalações mais tecnologicamente avançadas. A
faculdade trará tópicos de pesquisa inovadores em áreas como
neuroquímicos e o uso de dispositivos móveis, que expandirá o
desenvolvimento profissional dos estudantes.

O design da biblioteca será revitalizado através de espaços que
incentivam a colaboração, criatividade e liderança com a disponibilidade de salas de estudo em grupo de alta tecnologia bem como
espaços para socialização e trabalho flexível. Os laboratórios de
computação e salas de estudo terão novos designs e utilizarão uma
tecnologia encontrada em salas de conferência de negócios, salas
de aula e laboratórios de produção.

O conceito exclusivo Learning Commons (centro de aprendizagem)
servirá nossa comunidade acadêmica através de um círculo de serviços
que transformarão ainda mais a comunidade da STU em profissionais
informados que são ou se tornarão líderes éticos globais. Ocupando o
edifício da biblioteca principal da universidade, o Commons consiste
em diferentes áreas de aprendizado cercadas pela tecnologia. Lá será
o centro da vida intelectual, investigativa e social da universidade.
É baseado no engajamento de uma re-visão holística de como a St.
Thomas University promove o aprendizado através do design, coleções
e serviços da biblioteca integrando o aprendizado, a informação e a
tecnologia tanto no ambiente físico como on-line.

O Learning Commons (centro de aprendizagem) revitaliza a tecnologia
na St. Thomas University com a Computação na Nuvem, ambiente
rico em tecnologia flexível que refletirá o que os estudantes encontrarão nas áreas de negócios, ciência e educação.

Os estudantes se beneficiarão das coleções de livros eletrônicos, recursos acadêmicos on-line e streaming de vídeo. O Commons (centro)
oferecerá serviços completos 24 horas para engajar os estudantes no
desenvolvimento e publicação de trabalhos inovadores com serviços
de bebidas e suporte profissional.
A Faculdade de Direito da St.Thomas expandiu seus programas
acadêmicos com o novo Centro de Diálogo e Justiça Global,
retribuindo ao mundo, promovendo a paz e a justiça. Isso é natural, devido ao reconhecimento internacional de nossos programas
interculturais de direitos humanos da Faculdade de Direito, simpósios
conduzidos por publicações sobre direito, iniciativas de luta contra
o tráfico humano, imigração, preparação de imposto de renda para
pessoas de baixos recursos e mais.
A St. Thomas está abrindo ainda um Enterprise and Mobile Computing Center (Centro de computação empresarial e móvel) onde os
estudantes poderão acessar o que há de mais novo em tecnologia da
computação aprendendo com o sistema de serviço The Cloud (na nuvem). Até 2015, serviços baseados na nuvem criarão 1,2 milhões de
trabalhos à medida que as empresas deixam para trás seus servidores e redes de dados e adotam um local de trabalho mais virtual. Com
essa tecnologia de ponta ao alcance de nossos estudantes, esses
jovens têm por garantido sucesso futuro no campo da computação.Os

horizontes de nossos alunos é ainda mais amplo, incluindo o Institute
of World Languages (Instituto de idiomas do mundo) . O futuro na
St. Thomas University vai chamar sua atenção. Será uma viagem super
interessante. O futuro é AGORA e já estamos desenvolvendo seus líderes. A St. Thomas University está captando os sonhos dos estudantes e
tornando-os realidade.

CINCO RAZÕES PRINCIPAIS PARA
SE MATRICULAR NA ST THOMAS UNIVERSITY!
1

O Valor de Uma Universidade Católica Privada

2

Pesquisa Científica Durante a Graduação

3

Exclusiva Abordagem de Negócios no Mercado Global

4

Histórico no Desenvolvimento de Líderes por 50 Anos

5

Títulos de Campeonato de Conferência Esportiva

Estudantes
ganham uma
vantagem
competitiva
graças a um
desenvolvimento
profissional
personalizado

JUNTE-SE
À ELITE

Erguendo líderes

16401 NW 37th Ave., Miami Gardens, Florida 33054
Telefone: 305.628.6546 | Discagem grátis: 800.367.9010
www.stu.edu

Para mais informações,
escaneie o código QR
com seu smartphone.

Junte-se a nós:

(Talvez seja preciso baixar
o app QR Reader).

facebook.com/St.ThomasUniversity
twitter.com/StThomasUniv

Vamos lá, Bobcats!(linces)

